
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
اعالم کرد؛

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد 
پرونده مالیاتی تا 25 دی امسال

مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی با اش��اره به 
پایان مراحل عملیاتی سازی ماده ۱۱ قانون پایانه های 
فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان تا قبل از پایان سال 
گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروش��گاهی 
که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا 

دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.
مه��ران محرمی��ان به هم��کاری بان��ک مرکزی و 
س��ازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در 
خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ 
دی ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت 

جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.
وی افزود: در این زمینه هماهنگی الزم با س��ازمان 
امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری 
خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن 
ماه امس��ال، ایجاد پرونده جدی��د مالیاتی به صورت 
خودکار انجام ش��ود. این مقام مسئول بانکی تصریح 
کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش 
که پرون��ده مالیاتی نداش��ته اند هماهنگ��ی الزم با 
سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی 

این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.
مع��اون فناوری های نوی��ن بانک مرک��زی با بیان 
اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه های فروش��گاهی 
و س��امانه مؤدی��ان با اج��رای کامل آن ت��ا قبل از 
پایان امس��ال بس��ته خواهد ش��د، گفت: همچنین 
هش��دارهای الزم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که 
اطالع��ات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه ش��ده 
است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود 
اق��دام کنند، در غیر این ص��ورت ابزار پذیرش آنها 

غیر فعال خواهد شد.  بانک مرکزی

رفع تعلیق کارت بازرگانی ۷00 
صادرکننده پس از عمل به 

تعهدات ارزی
 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کارت 
بازرگانی ۷۰۰ صادرکننده که به تعهدات ارزی بعد 

از سال ۹۸ خود عمل کردند، رفع تعلیق شد.
حمید زادبوم با بیان اینکه کارت بازرگانی هیچ یک 
از صادرکنندگان تولیدی تعلیق نش��د افزود: کارت 
بازرگانی حدود ۲ هزار صادرکننده غیر تولیدی که 
کمتر از ۳۰ درصد، ایف��ای تعهد ارزی برای بعد از 
سال ۹۸ داشتند تعلیق شد که از این میزان حدود 
۷۰۰ نف��ر ایفای تعهد کردند و در نتیجه آن، کارت 

بازرگانی آن ها از تعلیق خارج شد.
وی اضافه کرد: این دس��ته از صادرکنندگان، تعهد 
ارزی خ��ود را ب��ا واردات در مقابل ص��ادرات رفع 
کردن��د یعنی با ارز حاصل از صادرات، از فهرس��ت 
۱۰۰۰ گانه مشخص ش��ده اقدام به واردات کردند 
ک��ه از این ۱۰۰۰ قل��م بیش از 6۰۰ قلم مربوط به 
م��واد اولیه کارخانجات و بقیه مربوط به مواد مورد 

نیاز حوزه جهاد کشاورزی بوده است.
زادب��وم همچنین گف��ت: از ۲۰۰۰ کارت بازرگانی 
تعلی��ق ش��ده، همچن��ان ۱۳۰۰ صاح��ب کارت 
بازرگانی، به تعهد ارزی بعد از س��ال ۹۸ خود عمل 
نکردند که تا زمان رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی 

آنان همچنان تعلیق خواهد بود.
وی با اش��اره به آسیب شناس��ی ص��ورت گرفته در 
خصوص فرایند صدور و تمدید کارت های بازرگانی 
و مش��کالت پی��ش رو، گف��ت: با اصالح��ات انجام 
ش��ده با همکاری اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، مشکالت موجود به حداقل رسیده 
و انتظ��ار می رود با تمهیدات در نظر گرفته ش��ده 
فرآین��د صدور و تمدید کارت های بازرگانی با دقت 

بیشتری انجام شود.  تسنیم 

برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره تولید 
مواد اولیه فرش ایرانی

ریی��س مرکز ملی فرش ایران با اش��اره به اقدامات 
این مرکز در ارتقای داخلی سازی زنجیره تامین مواد 
اولی��ه این هنر- صنعت از برنامه ری��زی برای ایجاد 

زنجیره کامل تولید مواد اولیه فرش خبر داد.
فرح ناز رافع گفت: گشایش های احتمالی سیاسی و 
اقتصادی ناش��ی از تحوالت بین المللی، می تواند به 
جهش صادراتی فرش دس��تباف منجر شود؛ اکنون 
برنامه های گس��ترش بازاریابی به ویژه در کشور های 
همسایه و منطقه اوراس��یا در دستور کار این مرکز 
اس��ت. رییس مرکز ملی فرش ایران از برنامه ریزی 
برای ثبت نش��ان تجاری و عالمت تایید برای فرش 
دستباف خبر داد و گفت: این مرکز با تبدیل تهدید 
تحریم به فرصت، در دو س��ال گذشته گام هایی به 
منظ��ور ارتقای داخلی س��ازی زنجی��ره تامین مواد 

اولیه این هنر- صنعت برداشت.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ سال بر تولید مواد اولیه 
این هنر- صنعت تالش��ی نشده و نظارتی بر فروش 
مواد اولیه آن وجود نداش��ته اس��ت، به برنامه ریزی 
ب��رای ایجاد زنجی��ره کامل تولید م��واد اولیه فرش 
اش��اره و یادآوری کرد: فرش یک کاالی ایرانی است، 
اما ابریشم، موارد رنگ زا و در برخی موارد پشم مورد 
نی��از آن از خ��ارج تامین می ش��ود.رافع ادامه داد: به 
این ترتیب مباحث نوغان داری، نخ ریسی نخ ابریشم 
و پش��م )از اص��الح ن��ژاد دام گرفته تا تهیه پش��م، 
پش��م چینی، رنگ رزی و تامین سایر مواد اولیه( در 
اس��تان گلستان اجرا خواهد شد و در سایر استان ها 
نیز به فراخور زیست بوم خاص همان استان می توان 
زنجیره ناقصی از تولید مواد اولیه را داشت.  شاتا 

اخبار گزارش

روند حرکتی بازار سرمایه  بیش از 6 ماه است که بااختالل 
روبرو شده است. اختاللی از جنس بی اعتمادی و ناامیدی 
. اختاللی که بس��یاری از کارشناسان  ریشه اصلی آن را در 
تداوم دخالت دولت بر ش��مرده و معتقدند مس��یر معرفی 
ش��ده از س��وی دولت نه تنها باعث زمین گیر ش��دن این 
بازار شد بلکه ضرر هنگفتی به سهامداران این بازار به ویژه 
سهامداران خرد زد. سهامدارانی که با دعوت دولت قدم در 
این مسیر گذاشتند اما حاال که روز به روز سرمایه های آنها 
در کوره پول س��وزی بورس می سوزد، کسی نیست که  به 

فکر نجات سرمایه اندک آنها باشد.
به ب��اور کارشناس��ان، دولتمردان مهمتری��ن علت ریزش 
بورس در ماه های گذش��ته بوده اند و تصمیمات آنها سبب 
شده است، س��هامداران خرد در این مدت اعتماد به آنها و 

بازار سرمایه را از دست بدهند.

برنامه ای روی آب 
کارشناسان و تحلیلگران بازار هم  با مردم در این نوع نگاه 
همس��و هستند و در واکاوی وضعیت کنونی بازار سرمایه با 
اش��اره به ادعای متولیان مبنی ب��ر وجود یک برنامه جامع 
برای بازار سرمایه داشته، می گویند؛متاسفانه علیرغم تامین 
مالی های قابل توجهی که توس��ط متولیان و دولتمردان از 
این بازار صورت گرفت امروز این  دست اندرکاران اهمیتی 
برای اعتماد و س��رمایه از دست رفته مردم قائل نیستند و 
برخی اقدامات  غیر کارشناس��انه و بدون هماهنگی کار را 
به جایی رس��انده که سایه ترس بر این بازار هر روز بیشتر 

و بیشتر می شود.
 این کارشناسان با اشاره به وعده معروف مبنی بر اینکه»مردم 
س��رمایه خ��ود را به بورس بیاورن��د و از این ب��ازار حمایت 
می کنیم« بر این مساله تاکید دارند که این وعده پوچ ترین 
وعده ای بود که تبعات آن چیزی نبود جز از بین رفتن مطلق 
اعتماد مردم عادی و سرمایه گذاران حرفه ای به متولیان امر و 
بازار سرمایه، نتیجه این شد که مردم زیان کردند و بورس را 
رها کردند و در داخل این بازار نیز کسانی که منابعی دارند، 

در حال پروژه کردن س��هم هستند.  منتقدان  بازار سرمایه 
برای��ن اعتقادند که  دولتمردان ع��الوه بر  برهم زدن تعادل 
عرضه و تقاضای بازار س��هام، تعادل روانی این بازار را به هم 
زده ان��د و ماحصل آن  طوری ش��ده که بازار س��رمایه دیگر 

حاضر نیست به شرایط بنیادین حتی فکر کند.

بورس در یک قدمی بحران ملی 
متولیان امر باید تا بیش��تر از این کش��ور را در بحران فرو 
نب��رده و بورس را به بحران ملی تبدی��ل نکرده اند، به فکر 
احیای اعتماد از دس��ت  رفته در بازار سرمایه باشند، ضمن 
ای��ن که دیگ��ر گفتار درمانی ه��م در خصوص ای��ن بازار 
ج��واب نمی ده��د و تنها راه برگش��ت این اعتم��اد، تزریق 

بی چون وچرای نقدینگی به بازار سهام است.
این  صحبتی اس��ت که  محسن عباس��ی استاد دانشگاه و 
کارش��ناس بازار سرمایه مطرح کرده و تأکید می کند که » 

برگشت این اعتماد، نیازمند تزریق دست کم ۳۰ تا ۴۰ هزار 
میلیارد تومان به بورس است و این رقم کمتر از  یک هشتم 
آن چیزی اس��ت که دولت از بورس درآمد داش��ته اس��ت، 
این در حالی اس��ت که با توجه ب��ه اصالح قابل توجه بازار 
س��هام و قیمت  سهام شرکت ها، این حجم از نقدینگی یک 

سرمایه گذاری ارزشمند تلقی می شود.«
عباس��ی براین باور اس��ت که باید فکری به حال صنایع و 
جامعه س��هامداری ش��ود و می گوی��د: »دوره  نمایش های 
پوپولیستی و خرج کردن از مردم برای پیشبرد تصمیمات 
رانتی خیلی وقت است به پایان رسیده است. متولیان امر و 
تصمیم گیران صنایع به  جای تصمیمات و اقداماتی که فقط 
روح س��رمایه گذاری در کشور و بازار سهام را نابود می کند، 
باید فکری به حال س��ر و سامان دادن به وضعیت صنایع و 
ش��رکت های مختلف و همچنین حمایت از سهامداران در 

بورس کنند.«

دولت باید پاسخگو باشد 
از س��وی دیگر روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه با بیان 
اینکه »دولت باید پاس��خگو باشد« میگوید: حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومان پول از بازار بیرون رفت و مردم به حضور در 
بازار تشویق شدند در حال حاضر حداقل باید از  مسئوالن 
سوال شود شمایی که مردم را برای حضور در بازار سرمایه 
تش��ویق کردید، االن چه پاسخی برای مردم دارید؟ دولت 
نمیتوان��د پول��ی به بازار تزری��ق کند اما همی��ن که برای 
کسری بودجه و حقوق و پاداش جلوی فروش صندوق های 
بازنشس��تگی و تامین اجتماعی را در ب��ورس بگیرد، اقدام 
خوبی اس��ت. یعنی منبع درآمد دیگری برای کس��ری های 

خود پیدا کند.
از س��وی دیگر برخی کارشناس��ان و تحلیلگران با خطاب 
قرار دادن بازیگران بازار و فعاالن آن این  سواالت را مطرح 
می کنند که نقش بازارگردان ها و حقوقی ها در وضعیت این 

روزهای بازار سرمایه چیست؟ 
این افراد با بیان اینکه آیا سزاس��ت ش��رکتهایی که با رشد 
تولید و افزایش سودس��ازی مواجه شده اند در جو روانی که 
خود دولت برای بازار به وجود آورده، بس��وزند و با کاهش 
قیمت مواجه شوند؟ می گویند: نوسان جزئی از بازار سرمایه 
اس��ت اما وقتی بنیاد یک س��هم که به واسطه سودسازی و 
چشم انداز آینده  آن به دست می آید، تضمین کننده کف 
قیمتی و بیانگر ارزش یک س��هم اس��ت، چ��ه دلیلی برای 
کاهش قیمتی خارج از عرف و نوسان خارج از عرف قیمت 

بسیاری از نمادهای بازار سرمایه وجود دارد؟
 ب��ه اعتقاد این افراد در ش��رایط کنونی نوس��ان گیری از 
س��هامداران خ��رد و ج��ز الینف��ک دولت برای پ��ر کردن 
خزانه اش تبدیل ش��ده و تا مادامی که دولتمردان دست از 
دخالت در این بازار برنداشته و در کنار این دخالت نکردن، 
فعاالن و دلسوزان اصلی آن تالشی برای حفظ چهارستون 
این بازار که خانه آنهاست نکنند؛ نمی توان انتظار امیدی از 
متعادل شدن بازار و روند روبه رشد آن  داشت و در آینده 

فراز و فرودهای نابهنگام بورس ادامه خواهد یافت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
مطرح کرد؛

"عیدی توافقی"؛ چالش جدید کارگران 
س��ال هاست که با بروز قراردادهای موقت, بحث حقوق 
توافق��ی به یک س��نت نانوش��ته برای تع��داد زیادی از 
کارگران تبدیل ش��ده اس��ت. حاال چندس��الی است که 
بحث "عیدی توافقی" هم به چالش های کارگران اضافه 

شده است.
  مطاب��ق آمار ح��دود ۹۰درصد قرارداده��ای کار موقت 
هس��تند. بروز قرارداهای موقت و سفید امضا در بازار کار 
باعث بروزتخلفاتی در پرداخت عیدی و پاداش پایان سال 
شده است. کارگرانی که قراردادهای سفید امضا دارند یا 
حتی قرارداد ندارند هم مش��مول عیدی می شوند و در 

صورت تخلف می توانند از کارفرما شکایت کنند.

 متأسفانه با نوسات اقتصادی و مشکالت متعدد در بازار 
کار شاهد هستیم که برخی کارفرمایان پیشنهاد دستمزد 
توافقی را مطرح می کنند, اما بازار بیکاری و مش��کالت 
متعدد در بازار کار باعث ش��ده اس��ت که کارگران برای 
جلوگیری از اخراج نش��دن هرگونه پیشنهادی را قبول 
می کنند. یعنی اگر از س��وی کارفرما به آنها پیش��نهاد 
حقوق توافقی داده شود, کارگران از ترس بیکاری قبول 

میکنند.
وجود حقوق توافقی در بازار کار باعث ش��ده اس��ت که 
برخی کارفرمایان هوس عیدی توافقی کنند. در بازار کار 
ایران عمده قرارداد ها موقت و حتی سفید امضا هستند. 
درصدی از کارگران حتی قرارداد ندارند و ش��فاهاً توافق 
کرده اند کار کنند و دس��تمزدی بگیرند. ناآگاهی برخی 
کارگران و ترس آنها از اخراج باعث می شود پیگیر حقوق 
خود نباش��ند. آنها فکر می کنند چون قرارداد مشخصی 
ندارند، عیدی هم ندارند یا می ترس��ند چنین چیزی را 
مطرح و پیگیری کنند. برخی کارگران نیز وقتی عیدی 
را مطالب��ه می کنند, با پیش��نهاد دریافت عیدی توافقی 
مواجه می شوند. بر اساس قانون هر کارگری چه قرارداد 
داش��ته باشد و چه نداشته باشد, مشمول قانون کار و به 
این شکل مشمول عیدی است. کارگران باید این حق را 
پیگیری کنند و دولت و تشکل های کارگری باید حامی 
آنها باشند تا کارفرمایان به بهانه پیگیری حقوق، دست 

به تعدیل نیرو نزنند. تسنیم 

دالالن دست به کار شدند؛
 دمیدن بر تنور تورم مسکن و خودرو با 

ژست شفافیت 
درحال��ی که برخ��ی کارشناس��ان درج قیم��ت در بازار 
مجازی و اپلیکیش��ن ها را عاملی برای ش��فافیت در بازار 
خودرو مسکن می دانند برخی دیگر نسبت به آثار تورمی 
رهاشدگی قیمت ها در فضای مجازی هشدار می دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی روانشادنیا کارشناس 
مسکن در گفتگو با برنامه تیتر امشب از موافقت مشروط 
درج قیمت ها در آگهی ها و اپلیکیش��ن ها گفت و افزود: 
حذف قیمت ها از آگهی های فضای مجازی هیچ کمکی 
به کاهش التهاب بازار نکرده اس��ت. پیش از اینکه اعالم 
درج قیمت ها در آگهی های مس��کن و خودرو منع ش��د 
تاثی��ری در کنترل قیمت ها نگذاش��ت. میانگین قیمت 

مس��کن در اردیبهشت امس��ال ۱۷ میلیون تومان بود و 
امروز که قیمت ها آزاد شده متوسط قیمت ها ۲۷ میلیون 
تومان رسیده اس��ت. روانشادنیا افزود: قیمت گذاری در 
بازار مسکن بسیار پیچیده و تابعی از مالحظات مختلف 
اس��ت. او به نیاز شفافیت در بازار مس��کن اشاره کرد و 
گف��ت: آگهی ها در بازار مجازی مس��کن بهتر و بیش��تر 
دیده می ش��ود و قابل مقایسه اس��ت. اگر قیمت ها درج 

نشود هزینه های مبادله معامالت بیشتر می شود.
کارشناس مسکن با بیان اینکه در معامالت بازار مسکن 
در کش��ور ما، چیزی به نام مشاور امالک نداریم، افزود: 
اتفاقی که در بازار مسکن و مشاوره امالک می افتد بازار 
یابی مسکن است نه مش��اوره مسکن. او گفت: فرهنگ 
مش��اوره امالک باید ارتقاء یاب��د. همزمان با درج قیمت 
مس��کن در آگهی ها باید خدمات مش��اور امالک از نظر 
فنی و خدمات افزایش یابد. روانش��ادنیا گفت: آنچه که 
در نوس��انات بازار اثر می گذارد، متغیر های کالن است و 

سامانه های امالک تاثیر چندانی ندارد.
"رضا الفت نس��ب" عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری 
کس��ب و کار های مجازی گفت: بر اساس آمار های نظر 
س��نجی های بدس��ت آمده ح��دود ۸۸ درص��د از مردم 
معتقدند درج نشدن قیمت ها آن ها را به سختی انداخته 
است. افزایش قیمت مس��کن و خودرو هیچ ارتباطی به 
درج قیم��ت در آگهی ه��ا ندارد جز اینکه ش��فافیت در 

قیمت ها را از بین برده است. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز نقطه نظر کارشناسان و تحلیلگران از سقوط بورس را بررسی می کند؛
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مدیرعامل ش��رکت دخانیات ایران با اش��اره به اینکه بر 
اس��اس قان��ون تجارت خارج��ی، ش��رکت های خارجی 
حداکثر می توانند ۳۵ درصد س��هم بازار را داشته باشد، 
اظه��ار کرد: این در حالی اس��ت که در ح��ال حاضر بر 
اساس آمار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، فقط 
دو شرکت اصلی خارجی تولید سیگار در کشور 6۵ تا ۷۰ 
درصد بازار مصرف را در اختیار دارند. س��یاوش افضلی، 
با بیان اینکه تحقی��ق و تفحص از صنعت دخانیات حق 
نمایندگان است و درست است که استفاده شود، تصریح 
کرد: نکته ای که در این میان پنهان مانده این اس��ت در 
طرح تحقیق و تفحص فقط شرکت دخانیات مورد توجه 
قرار گرفته نه کل صنعت. این در حالی است که از سال 
۱۳۹۱ پ��س از اجرای خصوصی س��ازی و انتزاع وظایف 
حاکمیت��ی و واگ��ذاری آن ب��ه وزارت صنعت، ش��رکت 
دخانیات بخش کوچکی از صنعت دخانیات ایران است، 
به طوری ک��ه از گ��ردش مالی ۴۰ هزار میلی��ارد تومانی 
صنعت دخانیات تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی کمتر 

از ۱۰ درصد از آن مربوط به شرکت دخانیات است.
وی با بیان اینکه الزم اس��ت مس��ئله سهم پایین شرکت 
دخانی��ات ایران از بازار هم م��ورد تحقیق و تفحص قرار 
گیرد، گفت: در حال حاضر وضعیت تولید و سهم از بازار 
ش��رکت دخانیات ایران نس��بت به دهه ۸۰ خوب نیست 
که باید دلیل آن مش��خص ش��ود. این در حالی است که 
قدمت صنعت دخانیات به نزدیک ۱۰۰ س��ال می رس��د، 

گستردگی زیادی در سطح کش��ور دارد و معنای واقعی 
زنجیره صنعت از جمله کش��اورزی، عم��ل آوری و تولید 
خرم��ن تا تولید س��یگار و فروش در این ش��رکت ایجاد 
شده است. همچنین باید وضعیت دقیق ۳۹ هزار میلیارد 
تومان گردش مالی، یعن��ی بیش از ۹۰ درصد از گردش 

مالی صنعت در شرکت های چندملیتی مشخص شود.
مدیرعامل ش��رکت دخانی��ات ایران با اش��اره به صدور 
مجوزهای��ی در حوزه صنعت دخانیات از س��ال ۱۳۹۱ و 
رف��ع انحصار از این صنعت، تصریح کرد: حال حاضر ۷۰ 
تا ۸۰ درصد بازار س��یگار در اختی��ار برندهای خارجی 
و نهایت��اً ۱۴ درصد از بازار دخانیات در اختیار ش��رکت 
دخانیات ایران اس��ت که البته این رقم در سال گذشته 
هفت درصد بوده است. البته با توجه به اینکه محصوالت 
ش��رکت دخانیات ای��ران در کالس C و D و در نتیجه 
ارزان اس��ت به لحاظ ریالی س��همی کمتر از ۱۰ درصد 

بازار دخانیات را به خود اختصاص داده است.
افضل��ی  گفت: در دهه ۸۰ عم��ده محصوالت خارجی از 
طریق قاچاق وارد کشور می شد، بنابراین در سطح کالن 
طرحی تحت عنوان مبارزه اقتصادی با قاچاق آغاز ش��د 
که بر اس��اس آن در یک بازه زمانی سه س��اله حدود ۸۵ 
درص��د بازار دخانیات به مدیریت دولت درآمد و هم زمان 
از برنده��ای داخلی حمایت ش��د، به طوری ک��ه قرار بود 
شرکت های خارجی برای بخشی از بازار سیگار تولید کند 

که امکان تولید آن در داخل وجود نداشت. ایسنا 

دبیر فدراسیون تش��کل های صنایع غذایی کشور گفت: 
تاثیر قطعی برق در صنایع غذایی خیلی س��ریع خود را 
نشان می دهد و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با کمبود 

و گرانی محصوالت روبه رو می شود.
محس��ن نقاشی با تاکید بر اینکه ش��رایط کارخانه های 
صنعت غذا با س��ایر صنایع بس��یار متفاوت است، افزود: 
قطع��ی ب��رق بیش��تر از هر صنعت��ی بر صنای��ع غذایی 
تاثیرگذار اس��ت چراک��ه این صنعت در هن��گام بحران 
انرژی، جزو صنایع آس��یب پذیرها اس��ت. وی ادامه داد: 
صنای��ع غذایی ه��م در مواد اولیه و ه��م در محصول با 
مشکل فسادپذیری باال مواجه است که این امر می تواند 
صنای��ع غذای��ی را بیش از هر صنعت دیگ��ر تحث تاثیر 
قطعی منابع انرژی قرار دهد. نقاش��ی اظهار کرد: به طور 
مث��ال اگر در کارخارنه های لبنی یک س��اعت برق قطع 
شود بار میکروبی محصوالت به سرعت افزایش می یابد و 

می تواند منجر به حذف بخشی از آن شود.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قطع برق در صنایع غذایی چه با 
برنامه باشد و چه بدون برنامه زیان به دنبال دارد، افزود: 
ب��ا قطعی برق وقفه در تولی��د مواد غذایی اتفاق می افتد 
که عالوه ب��ر تولیدکننده، مصرف کنن��ده را نیز متضرر 
می کنند. به گفته نقاش��ی؛ تاثیر قطع��ی برق در صنایع 
غذایی خیلی سریع خود را در بازار نشان می دهد و بازار 
حداکثر تا چند هفته بعد از آن با کمبود و گرانی روبه رو 
می شود. وی معتقد است؛ در شرایطی که کمبود در بازار 

احساس ش��ود افراد فرصت طلب نیز از شرایط به وجود 
آمده استفاده کرده و بازار را دچار تنش می کنند.

نقاشی یادآور شد: هر زمان که با نوسان در عرضه مواجه 
بودیم دالالن وارد شده و در بازار التهاب بیشتری ایجاد 

کرده اند.
دبیر فدراس��یون تشکل های صنایع غذایی کشور با بیان 
اینک��ه در صورت ادام��ه قطعی برق باید س��تاد بحران 
تش��کیل ش��ود، اظهار کرد: در صورت ادامه قطعی برق 
و تاثیر آن بر صنایع غذایی نیاز به جلس��ه س��ریع ستاد 
بحران است چراکه بازار با کمبود عرضه و حضور فرصت 

طلبان دچار نوسانات شدید قیمتی خواهد شد.
نقاش��ی با اش��اره به ش��یوع وی��روس کرونا، اف��زود: در 
ابتدای ش��یوع وی��روس همه نگ��ران کاه��ش عرضه و 
کمب��ود محصوالت غذای��ی بودند، اما صنای��ع با تالش 
خود اجازه نداند حتی یک روز قفس��ه های فروش��گاه ها 
خالی از محصول شود. وی ادامه داد: این موضوع سندی 
برای افتخار مس��ئوالن ش��ده و از آن به عنوان دستاورد 
خ��ود نام می برن��د در حالی که عدم کمب��ود در تامین 
محص��والت غذایی در دوران بح��ران کرونا نتیجه همت 
تولیدکنندگان بوده اس��ت. نقاشی تاکید کرد: حاال ما از 
مسئوالن انتظار داریم همانطور که تولیدکنندگان برای 
خالی نماندن بازار از محصوالت ضروری تالش می کنند 
آن ها نیز در شرایط سخت تحریم مشکل جدیدی مانند 

قطع برق ایجاد نکنند.  ایلنا 

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران مطرح کرد؛

بیش از ۷۵ درصد بازار سیگار در اختیار 
برندهای خارجی

دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشور؛

تاثیر قطعی برق بر صنایع غذایی در 
هفته های آینده مشخص می شود 


